
 

Extra Infobrief in tijden van corona 
 

 
 

Helmond, 28 maart 2020 

Geachte ouder (-s) / verzorger (-s), 
 
Inmiddels zijn er twee weken voorbij en heeft u allemaal heel erg uw best gedaan om uw 
kind thuis te begeleiden bij het thuiswerk. Dat zal zeker niet altijd even makkelijk zijn. Zeker 
niet als u zelf ook thuis moet werken. En de boodschappen moeten natuurlijk ook gedaan 
worden en het huishouden draait ook allemaal door. Het is goed dat u weet dat we er alle 
begrip voor hebben als het eens niet lukt. En als het allemaal prima gaat en u zou graag wat 
meer thuiswerk willen hebben, geef dat dan gerust aan bij de leerkracht. Wij doen ons 
uiterste best om u te helpen waar we dat kunnen. 
 
Ik wil u bedanken voor uw geweldige inzet thuis en voor alle positieve berichtjes en mooie 
tekeningen die de leerkrachten hebben ontvangen. Zo steunen we elkaar en zorgen we er 
samen voor dat deze moeilijke tijd ook mooie dingen oplevert. 
 
Tips voor de uitleg van corona aan kinderen 
Als bijlage bij deze infobrief treft u tips 
aan die u kunt gebruiken wanneer u in 
gesprek gaat met uw kind over corona. 
Misschien heeft de leerkracht u ook al 
uitleg toegestuurd die u kunt 
gebruiken bij de uitleg over het 
coronavirus.  
 
Enkele tips zal ik hier alvast noemen:  
 
Wees alert op tekenen dat het kind met vragen of zorgen zit over het coronavirus. 
Laat merken dat zij die vragen mogen stellen en zorgen mogen uiten. Probeer dan in 
concrete taal, die past bij het kind, eerlijk op die vragen antwoord te geven.  
Wanneer je het antwoord niet weet, hoef je niet te doen alsof. Wel is het fijn om iets toe te 
voegen als: dat weet ik niet, maar gelukkig zijn er knappe dokters die hard werken om dit uit 
te zoeken. 
Check altijd of je uitleg is begrepen. Soms denk je dat je het prima hebt uitgelegd, maar zijn 
je woorden anders begrepen dan ze bedoeld waren. Probeer op een speelse manier, zonder 
te gaan ‘overhoren’, uit te vinden wat je kind begrepen heeft. 
 
Als kinderen toch al erg angstig zijn, moet je ze dan niet beschermen tegen deze informatie? 
Nee. Juist die kinderen voelen heel goed aan dat volwassenen bezorgd zijn.  
Bevestig bij angstige kinderen dat er iets aan de hand is, waar we allemaal ongerust van 
worden.  
Maar benadruk dat zij erop kunnen vertrouwen dat de volwassenen (zie hierboven: van 
ouders tot de koning, cq. God) het gaan oplossen. 
 
 



 

 
 
Ophalen / brengen van thuiswerk 
 
Op dit moment mogen leerlingen (groep 4 t/m 8) nog 

thuiswerk ophalen en inleveren op school.  

Let op: als er iemand ziek is thuis dan mag u niet naar 

school komen. Neem dan contact op met de 

leerkracht om iets anders af te spreken.  

Hanteert u op school alstublieft ook dezelfde regels 

zoals ze bijvoorbeeld in de supermarkt gelden, houd 

afstand tot elkaar.  

 

Aanvragen noodopvang door ouders 

In de vorige infobrief meldde ik het ook al, er is noodopvang georganiseerd voor ouders in 

cruciale beroepen. Omdat SPRING niet in hun systemen kan zien welke ouders een cruciaal 

beroep hebben én de noodopvang ook voor niet-klanten beschikbaar is, verzoeken zij 

ouders om de noodopvang aan te vragen.  

Telefoonnummer van de Klantenservice is 088 2088 300 

Website: www.spring-kinderopvang.nl    

 

Digitale middelen 

Mocht u niet in het bezit zijn van een (eenvoudige) 

computer of laptop, zodat uw kind niet online lesmateriaal 

kan maken, meldt dit dan even bij uw leerkracht.  

Wij willen u graag helpen. Samen gaan we op zoek naar een 

oplossing.  

Zie ook de website: https://ouders.lesopafstand.nl/ 
 

 

Schoolfotograaf verzet 

Op maandag 20 april staat eigenlijk de schoolfotograaf 

gepland. Deze dag gaan alle kinderen individueel, met 

hun klas en eventueel met een broer(tje) of zus(je) op de 

foto. Gezien de situatie rondom het Corona-virus en 

daarmee de sluiting van de scholen, is het onzeker of 

deze datum door kan gaan.  

Om deze reden hebben we de datum van de 

schoolfotograaf verzet. De nieuwe datum is maandag 15 juni.  

Na de meivakantie wordt u hier verder over geïnformeerd. 

http://www.spring-kinderopvang.nl/
https://ouders.lesopafstand.nl/


 

  

 
 

 

Aanstaande dinsdag 31 maart verwachten we nieuws 

over hoe het onderwijs na 6 april verder zal gaan.  

 

U kunt snel daarna een infobrief van ons verwachten 

waarin ik zal beschrijven wat het voor onze school gaat 

betekenen. 

 

Voor nu wens ik iedereen een heel fijn weekend toe. 

Geniet van het mooie weer en wees aardig voor elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkte in deze bijzondere tijden, 

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder)  


